เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

บัตรเครดิต ธนาคารกร ุงเทพ
กรุณาอ่านเอกสารแสดงข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้ และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด ก่อนที่ทา่ นจะตัดสินใจซื ้อหรือใช้ บริการผลิตภัณฑ์
1. บัตรเครดิตธนาคารกรุ งเทพ
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเป็ นบัตรที่ใช้ เพื่อชาระค่าสินค้ า/บริการแทนการใช้ เงินสด โดยมีระยะเวลาการชาระคืนโดยปลอดดอกเบี ้ยสูงสุด 45 วัน นับจากวันใช้ บตั ร
ชาระค่าสินค้ า/บริการ หากชาระเต็มจานวนตามวันครบกาหนดจะไม่มีดอกเบี ้ยเรียกเก็บและสามารถใช้ เบิกถอนเงินสดล่วงหน้ าจากเครื่อง ATM ที่มีสญ
ั ลักษณ์
ได้ ทวั่ โลก
2. ลักษณะสาคัญของบัตรเครดิต
• วงเงินบัตรเครดิต : วงเงินอนุมตั ิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารฯ ตามคุณสมบัตขิ องผู้สมัครแต่ละราย โดยให้ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ เฉลี่ ย
ต่อเดือน หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเฉลี่ยในบัญชีเงินฝาก หรือไม่เกินร้ อยละ 10 ของยอดเงินฝากประจา หรือเงินฝากออมทรัพย์ หรือมูลค่าการลงทุนในตราสาร
แสดงสิทธิในหนี ้และกองทุนรวม ทังนี
้ ้เป็ นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
• ผู้ถือบัตรสามารถเลือกชาระเต็มจานวน 100% หรือผ่อนชาระคืนขันต
้ ่า10% ของยอดเงินตามใบแจ้ งยอดใช้ จ่ายบัตรเครดิตในแต่ละเดือนแต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
• กรณีผ่อนชาระธนาคารคิดอัตราดอกเบี ้ย 18% ต่อปี (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) โดยจะคานวณดอกเบี ้ยจากวันที่ธนาคารชาระเงินให้ สถานการค้ า/สถานบริการ
ที่ทา่ นนาบัตรเครดิตไปใช้ จา่ ยจนกว่าจะชาระหนี ้เสร็จสิ ้น หากชาระค่าใช้ จา่ ยเต็มจานวนตามกาหนดเวลายังคงได้ รับสิทธิยกเว้ นดอกเบี ้ย
• กรณีเบิกถอนเงินสดธนาคารจะคิดดอกเบี ้ย 18% ต่อปี โดยนับจากวันทีถ่ อนเงินจนถึงวันที่ชาระเงิน กาหนดยอดเงินที่ถอนขันต
้ ่า 1,000 บาท
• สมัครใช้ เป็ นบัตรเอทีเอ็มถอนเงินสดจากบัญชีสะสมทรัพย์/กระแสรายวันได้ สงู สุด 50,000 บาทต่อวัน จากเครื่อง ATM ทัว่ ประเทศได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม
3. ค่ าธรรมเนียม/ค่ าบริการ
ค่ าธรรมเนียม

อัตราค่ าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ า

3 % ของจานวนเงินสดที่เบิกถอน

2. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชารุด

200 บาทต่อครัง้

3. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้ งยอดใช้ จา่ ยบัตรเครดิต

200 บาทต่อบัตรต่อเดือน

4. ค่าธรรมเนียมการขอสาเนาใบบันทึกการขาย

100 บาทต่อใบ

5. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ

100 บาทต่อครัง้

ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า/รายปี ของแต่ ละบัตร

หมายเหตุ

กรณีขอย้ อนหลังเกิน 3 เดือน

บัตรหลัก

บัตรเสริม

แรกเข้ า

รายปี

แรกเข้ า

รายปี

บัตรอินฟิ นิท

บัตรอินฟิ นิท

-

30,000 บาท

-

30,000 บาท

บัตรผู้นาแพลทินมั

บัตรแพลทินมั

-

4,000 บาท

-

2,000 บาท

บัตรวีซา่ แพลทินมั

บัตรแพลทินมั

1,000 บาท

3,000 บาท

-

3,000 บาท

บัตรยูเนี่ยนเพย์

บัตรแพลทินมั

1,000 บาท

1,500 บาท

-

1,500 บาท

บัตรไทเทเนียม

บัตรไทเทเนียม

1,000 บาท

1,500 บาท

-

1,500 บาท

บัตรวีซา่ /มาสเตอร์ การ์ ด

บัตรธรรมดา

500 บาท

600 บาท

-

600 บาท

บัตรทอง

1,000 บาท

1,100 บาท

-

1,100 บาท

บัตรธรรมดา

750 บาท

750 บาท

-

750 บาท

บัตรทอง

1,250 บาท

1,250 บาท

บัตรกรุงเทพอเมริกนั เอ็กซ์เพรส

เอกสารฉบับนี้ เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
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1,250 บาท

000000

3. ค่ าธรรมเนียม/ค่ าบริการ (ต่ อ)
ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า/รายปี ของแต่ ละบัตร

บัตรหลัก
แรกเข้ า

บัตรเสริม
รายปี

แรกเข้ า

รายปี

บัตรร่วมวีซา่ /

บัตรธรรมดา

600 บาท

1,000 บาท

-

1,000 บาท

บัตรร่วมมาสเตอร์ การ์ ด

บัตรทอง

600 บาท

1,500 บาท

-

1,500 บาท

บัตรไทเทเนียม

1,000 บาท

1,500 บาท

-

1,500 บาท

บัตรแพลทินมั

1,000 บาท

3,000 บาท

-

3,000 บาท

ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า/รายปี ของบัตรเครดิตร่ วม

บัตรหลัก

บัตรเสริม

แรกเข้ า

รายปี

แรกเข้ า

รายปี

บัตรแพลทินมั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์

บัตรแพลทินมั

-

4,000 บาท

-

2,000 บาท

บัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี

บัตรไทเทเนียม

-

300 บาท

-

300 บาท

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

บัตรธรรมดา

500 บาท

600 บาท

-

600 บาท

บัตรเครดิตร่วมวีซา่ / บัตรเครดิตร่วม
มาสเตอร์ การ์ ด แรบบิท ธนาคารกรุงเทพ

บัตรแพลทินมั

1,000 บาท

3,000 บาท

-

3,000 บาท

หมายเหตุ • โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ เบี ้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ
ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com
• ค่าธรรมเนียมข้ างต้ นยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
4. ค่ าบริการการใช้ จ่ายเป็ นสกุลเงินต่ างประเทศ
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที่เกิดจากการใช้ บตั รเครดิตชาระค่าสินค้ า/บริการ และการเบิกเงินสดเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บโดยแปลงเป็ นเงินบาทไทย
ตามอัตราแลกเปลี่ยนทีบ่ ริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเป็ นสมาชิกอยู่ ทังนี
้ ้ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ ในการอ้ างอิงเบื ้องต้ นได้ จาก
- กรณีบตั ร VISA : https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html
- กรณีบตั ร MasterCard : http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html
- กรณีบตั ร UnionPay : http://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/rate?language=en
นอกจากนี ้ ธนาคารคิดความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.5 ของจานวนค่าใช้ จา่ ย สาหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกนั
เอ็กซ์เพรส อัตราที่บวกเพิ่มดังกล่าวเป็ นอัตราที่รวมค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราทีบ่ ริษัท อเมริกนั เอ็กซ์เพรส จากัด เรียกเก็บในอัตราร้ อยละ 1
หมายเหตุ กรณีผ้ ถู ือบัตรทารายการเบิกเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรอาจต้ องชาระค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดระหว่างประเทศ
ตามอัตราที่ธนาคารเจ้ าของเครื่อง ATM นันๆ
้ กาหนด โดยจะแสดงรายการในใบแจ้ งยอดค่าใช้ จา่ ย
5. ข้ อกาหนดและข้ อควรระวังที่สาคัญ
• ตรวจสอบความถูกต้ องของชื่อ-นามสกุล บนบัตรเครดิตและลงลายมือชื่อให้ ตรงกับลายมือชื่อที่ให้ ไว้ ในใบสมัคร
• ท่านต้ องดูแลรักษาบัตรและรหัสบัตรเครดิตเป็ นอย่างดี ไม่เปิ ดเผยรหัสหรือข้ อมูลบัตรเครดิตไปยังบุคคลอื่น
• ผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลัก จะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากบัตรเสริมทุกใบ
• ธนาคารจัดส่งใบแจ้ งยอดบัญชีบตั รเครดิต ที่แสดงยอดเงินที่ต้องชาระ(เงินต้ น ดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ) และวันครบกาหนดชาระเงิน ให้ ลกู ค้ า
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันครบกาหนดชาระเงิน
• ท่านต้ องชาระหนี ้ตามยอดเรียกเก็บตามใบแจ้ งหนี ้ในเวลาที่ธนาคารกาหนด หากชาระหลังจากวันที่กาหนดท่านจะมีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น
• ในการชาระค่าใช้ จา่ ยบัตรเครดิตผ่านเคาน์เตอร์ ของธนาคารหรือตัวแทนชาระเงิน จะได้ รับใบบันทึกรายการหรือใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ โปรดเก็บไว้ เป็ นหลักฐานใน
การตรวจสอบรายการบัญชี
• ธนาคารจัดส่งใบแจ้ งยอดบัญชีบตั รเครดิต ที่ได้ รับชาระค่าใช้ จา่ ยแล้ ว ในรอบบัญชีถดั ไป
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• ธนาคารสงวนสิทธิที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ ไขหรือเพิ่มเติม ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บตั รเครดิต อัตราดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียม หรือ เงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
• หากบัตรเครดิตหาย ท่านต้ องแจ้ งขอระงับการใช้ บตั รเครดิตชัว่ คราวให้ ธนาคารรับทราบทางโทรศัพท์ ที่สว่ นอนุมตั ิการใช้ บตั ร สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ
โทร. 0 2638 4999 หรือบัวหลวงโฟน 1333 โดยท่านไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้น เมื่อธนาคารได้ รับแจ้ งเรื่องบัตรเครดิตของท่านหายและได้ วาง
โทรศัพท์ผ่านพ้ นไปแล้ ว 5 นาที
6. ความรับผิดชอบกรณีไม่ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดและข้ อควรระวังที่สาคัญ
• ท่านต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นตามความเสียหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด และมีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นกรณีผิดนัดชาระหนี ้
• หากท่านค้ างชาระหนี ้ ธนาคารมีสิทธิยกเลิกบัตรได้ ทนั ที และท่านยินยอมให้ ธนาคารนาภาระหนี ้บัตรเครดิตทีค่ งค้ างทังจ
้ านวนไปหักบัญชีเงินฝากทุกประเภท
ของท่านที่มีอยูก่ บั ธนาคารได้
7. ความเสี่ยงที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต
• ท่านต้ องรับผิดชอบต่อภาระหนี ้ทีเ่ กิดขึ ้นในระหว่างที่บตั รเครดิตสูญหาย หรือถูกขโมย ทังนี
้ ้ ท่านไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนี ้เมื่อได้ แจ้ งอายัดบัตรเครดิต
และได้ วางโทรศัพท์ผ่านพ้ นไปแล้ ว 5 นาที
• หากท่านมีปัญหาในการชาระยอดเงินคงค้ าง ควรแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที เพื่อพิจารณาการผ่อนชาระคืนในรูปแบบอื่น
8. การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่ วนตัว
ท่านควรแจ้ งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ ธนาคารทราบทันที โดยติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตร ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
โทร. 0 2638 4899 สาหรับบัตรอินฟิ นิท
โทร. 0 2638 4888 สาหรับบัตรผู้นาแพลทินมั บัตรเครดิตแพลทินมั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
โทร. 0 2638 4400 สาหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกนั เอ็กซ์เพรส
โทร. 0 2638 4000 สาหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่น
E-mail
card.srv@bbl.co.th
Fax.
0 2353 5760
9. ช่ องทางการติดต่ อ /สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.bangkokbank.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ ส่วนบริการสมาชิกบัตร
โทร. 0 2638 4000 ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
10. สิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิตแต่ ละประเภท

บัตรอินฟิ นิท
• เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์ *
- บริการพิเศษเพื่อความสะดวกในการเดินทาง อาทิ บริการห้ องรับรองพิเศษ ณ สนามบินชันน
้ าทัว่ โลกสาหรับการเดินทางทังในประเทศและระหว่
้
างประเทศ
บริการรถลิมซู ีนรับส่งระหว่างที่พกั กับสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง บริการ Meet & Assist และ Buggy รับส่งภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
ที่ชว่ ยอานวยความสะดวกสบายให้ แก่ทา่ น
- อภินนั ทนาการชุด High Tea ณ โรงแรมและศูนย์การค้ าชันน
้ าทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด
- บริการนวดแผนไทย ณ สปาระดับพรีเมียมทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด บริการปรนนิบตั ผิ ิวหน้ าด้ วยทรีทเมนต์ชนเลิ
ั ้ ศ ส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ณ
โรงพยาบาลชันน
้ า สิทธิพิเศษในการใช้ บริการที่ฟิตเนสชันน
้ า และสิทธิพิเศษสาหรับการออกรอบด้ วยอภินนั ทนาการค่ากรีนฟี ณ สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ ฯลฯ
- ความคุ้มค่าในการใช้ จา่ ยด้ วยสิทธิพิเศษ Buy 1 Get 1 Free เมื่อซื ้อบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ส หรือห้ องพักในเครือดุสิตโฮเท็ลแอนด์รีสอร์ ท
• เอกสิทธิ์ด้านการใช้ จ่าย*
- ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน ทังในและต่
้
างประเทศ
- คะแนนแลกรับของกานัลมากมาย หรือ แลกไมล์เดินทางจากสายการบินชันน
้ า ด้ วยอัตรา
- 2 คะแนนต่อ 1 ROP Mile จากการบินไทย
- 1,500 คะแนนต่อ 500 FlyerBonus จากบางกอกแอร์ เวย์ส
- 1 คะแนนต่อ 1 BIG Point จากแอร์ เอเชีย
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10. สิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิตแต่ ละประเภท (ต่ อ)
• เอกสิทธิ์ด้านความคุ้มครอง*
- แผนคุ้มครองการรักษาพยาบาลขณะเดินทางในต่างประเทศ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาทต่อเที่ยว
- แผนประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1 ล้ านเหรียญสหรัฐ* เมื่อชาระด้ วยบัตรอินฟิ นิทธนาคารกรุงเทพ
- แผนพิทกั ษ์ สินค้ าที่ซื ้อคุ้มครองถึง 90 วัน ในวงเงินสูงสุด 400,000 บาทต่อปี
• บริการผู้ช่วยส่ วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง* โทร. 0 2638 4899
- บริการให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้ องถนน
- บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินในทีพ่ กั อาศัย
- บริการผู้ชว่ ยส่วนบุคคล
• รับสิทธิพิเศษจาก Visa Platinum Privileges สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่ www.visa.co.th
หมายเหตุ: สิทธิพิเศษนี ้เป็ นบริการของ VISA international ซึง่ อาจเปลี่ยนแปลงได้
*เงือ่ นไขเป็ นไปตามทีธ่ นาคารกาหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงือ่ นไขบริ การจากหนังสื อคู่มือสิ ทธิ ประโยชน์บตั รอิ นฟิ นิ ท ธนาคารกรุงเทพ หรื อสอบถามเพิ่มเติ ม
โทร. 0 2638 4899

บัตรผู้นำแพลทินัม ธนำคำรกรุ งเทพ
• ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน* ทังในและต่
้
างประเทศ
• คะแนนแลกรับของกานัลมากมาย หรือ แลกไมล์เดินทางจากสายการบินชันน
้ า ด้ วยอัตรา
- 2 คะแนนต่อ 1 ROP Mile จากการบินไทย
- 1,500 คะแนนต่อ 500 FlyerBonus จากบางกอกแอร์ เวย์ส
- 1 คะแนนต่อ 1 BIG Point จากแอร์ เอเชีย
• แผนคุ้มครองการรักษาพยาบาลขณะเดินทางในต่างประเทศ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาทต่อเที่ยว*
• แผนประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 เหรียญสหรัฐ* เมื่อชาระด้ วยบัตรผู้นาแพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ
• แผนพิทกั ษ์สินค้ าที่ซื ้อคุ้มครองถึง 90 วัน ในวงเงินสูงสุด 400,000 บาทต่อปี *
• บริการผู้ชว่ ยส่วนบุคคลตลอด 24 ชัว่ โมง* โทร. 0 2638 4888
- บริการให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้ องถนน
- บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินในทีพ่ กั อาศัย
- บริการผู้ชว่ ยส่วนบุคคล
• รับสิ ทธิ พิเศษจาก Visa Platinum Privileges โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.visa.co.th ( สิ ทธิ พิเศษนีเ้ ป็ นบริ การของ VISA international ซึ่งอาจ
เปลีย่ นแปลงได้)
*เงือ่ นไขเป็ นไปตามทีธ่ นาคารกาหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงือ่ นไขบริ การจากหนังสื อคู่มือสิ ทธิ ประโยชน์ บัตรผู้นาแพลทิ นมั ธนาคารกรุงเทพ

บัตรแพลทินัม ธนำคำรกรุ งเทพ
• ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน* ทังในและต่
้
างประเทศ
• คะแนนแลกรับของกานัลมากมาย หรือ แลกไมล์เดินทางจากสายการบินชันน
้ า ด้ วยอัตรา
- 2 คะแนนต่อ 1 ROP Mile จากการบินไทย
- 1,500 คะแนนต่อ 500 FlyerBonus จากบางกอกแอร์ เวย์ส
- 1 คะแนนต่อ 1 BIG Point จากแอร์ เอเชีย
• แผนประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 เหรียญสหรัฐ* เมื่อชาระค่าโดยสารขนส่งสาธารณะด้ วยบัตรแพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ
• บริการผู้ชว่ ยส่วนบุคคลตลอด 24 ชัว่ โมง* โทร. 0 2638 4000
- บริการให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้ องถนน
- บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินในทีพ่ กั อาศัย
- บริการผู้ชว่ ยส่วนบุคคล
• รับสิ ทธิ พิเศษจาก Visa Platinum Privileges โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.visa.co.th ( สิ ทธิ พิเศษนีเ้ ป็ นบริ การของ VISA international ซึ่งอาจ
เปลีย่ นแปลงได้)
*เงือ่ นไขเป็ นไปตามทีธ่ นาคารกาหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงือ่ นไขบริ การจากหนังสื อคู่มือสิ ทธิ ประโยชน์ บัตรเครดิ ต ธนาคารกรุงเทพ
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10. สิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิตแต่ ละประเภท (ต่ อ)

บัตรไทเทเนียม ธนำคำรกรุ งเทพ
• รับเงินคืนสูงสุด 2% จากยอดรวมค่าใช้ จา่ ยผ่านบัตร สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อรอบบัญชี *
• แผนประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท* เมื่อชาระค่าโดยสารขนส่งสาธารณะด้ วย บัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ
• บริการผู้ชว่ ยส่วนบุคคลตลอด 24 ชัว่ โมง* โทร. 0 2638 4000
- บริการให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้ องถนน
- บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินในที่พกั อาศัย
- บริการผู้ชว่ ยส่วนบุคคล
• รับสิทธิพิเศษจาก MasterCard Worldwide สามารถตรวจสอบรายละเอียด ได้ ที่ www.priceless.com (สิทธิพิเศษนี ้เป็ นบริการของ MasterCard Worldwide ซึง่
อาจเปลี่ยนแปลงได้ )
* เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขบริการจากหนังสือคูม่ ือสิทธิประโยชน์บตั รเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิตธนำคำรกรุ งเทพ อเมริกันเอ็กซ์ เพรส บัตรทอง
• ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน* ทังในและต่
้
างประเทศ แลกรับของกานัลมากมาย
• แผนประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท* เมื่อชาระค่าโดยสารขนส่งสาธารณะด้ วย บัตรเครดิตอเมริกนั เอ็กซ์เพรส ธนาคารกรุงเทพ
* เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขบริการจากหนังสือคูม่ ือสิทธิประโยชน์บตั รเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิตธนำคำรกรุ งเทพ แรบบิท
• พกบัตรเพียงใบเดียว ใช้ เป็ นแรบบิท
ที่รถไฟฟ้าบีทีเอสและร้ านค้ ารับแรบบิท เพื่อชาระค่าสินค้ า/บริการแทนเงินสด ไม่ต้องกังวลกับเงินทอน
และรับคะแนนสะสมจากโปรแกรมแรบบิท รีวอร์ ดส รวมถึงใช้ เป็ นบัตรเครดิต
• ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน* ทังในและต่
้
างประเทศ แลกรับของกานัลมากมาย
• แผนประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท* เมื่อชาระค่าโดยสารขนส่งสาธารณะด้ วย บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ แรบบิท
• รับสิทธิพิเศษจากร้ านค้ าแรบบิทที่ร่วมรายการ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่ www.rabbit.co.th
หมายเหตุ: สิทธิพิเศษนี ้เป็ นบริการของ Rabbit ซึง่ อาจเปลี่ยนแปลงได้
* เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขบริการจากหนังสือคูม่ ือสิทธิประโยชน์บตั รเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

บัตรยูเนี่ยนเพย์ ธนำคำรกรุ งเทพ
• รับการต้ อนรับที่อบอุน่ และใช้ จา่ ยได้ อย่างสะดวกสบายทัว่ ประเทศไทย และกว่า 157 ประเทศ หรือกว่า34 ล้ านร้ านค้ าทัว่ โลกที่มีเครื่องหมาย
• ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน* ทังในและต่
้
างประเทศ แลกรับของกานัลมากมาย
• แผนประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท* เมื่อชาระค่าโดยสารขนส่งสาธารณะด้ วย บัตรยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ
• บริการผู้ชว่ ยส่วนบุคคลในต่างประเทศ 24 ชัว่ โมง** โทร. (66)0 2205 7880
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์
บริการให้ ความช่วยเหลือด้ านการเดินทาง
บริการผู้ชว่ ยส่วนบุคคล
• รับสิทธิพิเศษจาก UnionPay สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่ www.unionpayintl.com
หมายเหตุ : สิทธิพิเศษนี ้เป็ นบริการของ UnionPay International ซึง่ อาจเปลี่ยนแปลงได้
• มัน่ ใจในความปลอดภัยของการใช้ จา่ ยด้ วยบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ โดยผู้ถือบัตรจะต้ องใส่รหัสประจาตัว 6 หลัก เพื่อยืนยันการชาระค่าสินค้ า/
บริการทุกครัง้ พร้ อมลงลายมือชื่อในใบบันทึกค่าสินค้ า/บริการ (Sales Slip)
* เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขบริการจากหนังสือคูม่ ือสิทธิประโยชน์ บตั รยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ
** เงื่อนไขเป็ นไปตามที่บริษัทยูเนี่ยนเพย์กาหนด
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นอกจากนี ้ ท่านยังสามารถเลือกใช้ บริการบัตรเครดิตทีธ่ นาคารกรุงเทพออกร่วมกับองค์กร/สถาบันอื่นๆ ที่ให้ สิทธิประโยชน์เฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนี ้
- บัตรแพลทินมั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
- บัตรวีซา่ แพลทินมั แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ
- บัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี
- บัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลปิ ยะเวท
- บัตรแอร์ เอเชีย แพลทินมั มาสเตอร์ การ์ ด ธนาคารกรุงเทพ
- บัตรวีซา่ แพลทินมั โตโยต้ า ธนาคารกรุงเทพ
- บัตรวีซา่ /มาสเตอร์ การ์ ด แพลทินมั ท่องเที่ยว ธนาคารกรุงเทพ
- บัตรวีซา่ /มาสเตอร์ การ์ ด กรุงเทพประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.bangkokbank.com/creditcard หรือติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4000 ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง

หมายเหตุ • ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นข้ อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ บริการหรือซื ้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในกรณีที่ลกู ค้ าตกลงใช้ บริการ
หรือซื ้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวแล้ ว ลูกค้ าจะต้ องผูกพันตามสัญญา/ข้ อตกลงการใช้ บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อัตราดอกเบี ้ยและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภทที่จะได้ ประกาศต่อไป

Page 6 of 6
เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

